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Inclusão digital = Infra-estrutura 

!  Acesso à recursos físicos 
!  Redes 
!  Computadores 

!  Considerações 
!  Custo 
!  Equipamento 
! Manutenção 
!  Equidade de aceso 
!  Geografia 
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Infra-estrutura 

!  Barreiras ao acesso são conhecidos 
!  Historicamento difícies de fechar 

!  65/100 Europeus têm acesso a Internet 
!  1/3 completamente desconectados (ITU/2010) 
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Investimento em Infra-Estrutura 

!  Contra-partida das teles 
!  Programa Banda Larga nas Escolas 
!  Plano Nacional de Banda Larga 

!  Laboratórios nas escolas 
!  ProInfo 
!  Programas regionais 

!  Um Computador por Aluno 
!  Um Tablet por Professor (?) 
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http://oglobo.globo.com 

http://avozdocampo.blogspot.com 



Infra-estrutura 
CGI.br (2010) 
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Internet 
em casa 

 17%  
(2007) 

20% 
(2008) 

27% 
(2009) 

31% 
(2010) 

Mais de 
2Mbps 

(domicílio) 

7% 
(2008) 

7% 
(2009) 

15% 
(2010) 



Plano Nacional de Banda Larga 

!  1 Mpbs (abaixo dos padrões internacionais) 
!  Foco na população urbana 
!  Piso baixo (15% da base telefonia fixa) 
!  Redução de velocidade 
!  Velocidade reduzida de upload 
!  Investimento “reativo” 

!"#"$#%"&



Inclusão digital 

!  Acesso à recursos digitais 
!  Conteúdo, e ferramentas apropriadas 

!  Recursos humanos 
!  Habilidades e possibilidades de formação 

!  Recursos sociais 
!  Redes, comunidades, apoio, instituições 
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Inclusão 
Digital 

Recursos 
Físicos 

Recursos 
Humanos 

Recursos 
Sociais 

Recursos 
Digitais 
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Escolas: Ensino fundamental  
Censo Escolar (2011) 

Brasil 40,2 
Bibliotecas 

42,6 
Internet 

44,1 
Informática 

27,5 
Esportes 
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Nordeste 23,8 
Bibliotecas 

25,3 
Internet 

29,7 
Informática 

9,0 
Esportes 



Tenho internet. 
Tenho computador. 

E dai? 

!"#"$#%"&



NOSSA CULTURA É TECNOLÓGICA 

“Nenhum aspecto de nossa alimentação, vestimenta, os 
serviços e artefatos que criamos, os meios que utilizamos para 
transporte e comunicação, ou os meios pelos quais nos 
organizamos social e politicamente estão intocados por 
fatores tecnológicos complexos” 

Neil Postman (1993). Technopoly. 



Educação para uma cultura tecnológica/digital: 
Local, 

Emergente, 
Interativa, 
Produtiva, 
Coletiva, 

Colaborativa 



Buscar 

Relacionar 

Criar 

Compartilhar 

Baseado em: Shneiderman, B. (2002). Leonardo's laptop 

Buscar 

Usar 
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Possibilidades 

Usar  

Fazer uso no contexto 
programado/original 

Remixar 

Modificar para fazer uso 

Desenvolvimento de 
competências e conhecimentos 



Professor/Escola 

UNESCO. (2009). Padrões de competência em TIC para professores, de: http://cst.unesco-ci.org/sites/projects/cst/default.aspx 
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www.educacaoaberta.org/wiki 



REA são materiais de ensino, aprendizado, e 
pesquisa em qualquer suporte ou mídia que 
estão sob domínio público, ou estão 
licenciados de maneira aberta, permitindo que 
sejam acessados, utilizados, adaptados, e 
redistribuídos por terceiros… 

Recursos (Educacionais) Abertos 

UNESCO/COL (2011) 



Cultura Digital 

      Cultura digital é um conceito novo. Parte da idéia de que a 
revolução das tecnologias digitais é, em essência, cultural. O 
que está implicado aqui é que o uso de tecnologia digital 
muda os comportamentos. O uso pleno da Internet e do 
software livre cria fantásticas possibilidades de democratizar os 
acessos à informação e ao conhecimento, maximizar os 
potenciais dos bens e serviços culturais, amplificar os valores 
que formam o nosso repertório comum e, portanto, a nossa 
cultura, e potencializar também a produção cultural, criando 
inclusive novas formas de arte” (Gil) 
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tamiel@unicamp.br 
www.educacaoaberta.org 

www.nied.unicamp.br 
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